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  :ثانيا: أهمية الوقت للصحيفة

يؤدي الوقت في المؤسسات الصحفية دورا كبيرا، فطبيعة العمل فيها تعتمد أساسا على        

لتنافس شديد بين فاأي مؤسسة أخرى،  الخبر والمعلومة أكثر منة ث السرعة والحرص على حدا

 . الصحف في نقل المعلومة وفي وقت الظهور في السوق قبل الصحف األخرى

ويعد العامل الزمني عامال حاسما ومهما في ما يخص الصحف اليومية وقد تقل أهميته      

مية نسبية إذ هة، وإن كانت هذه األتدريجيا في ما يتعلق بالصحف األسبوعية والشهرية والدوري 

غالبا ما تبدأ من المحلية إلى العالمية، إذ تؤدي مسألة ترتيب األخبار في الصفحات األخبارية 

ستشف منه أهمية العامل الزمني في التقديم أو التأخير، وتبقى مسألة صدور ن دورا مهما 

 .الصحيفة أيا كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية مهمة جدا 

أي الوقت إذ إن اآلنية  (Tzeit ) مشتقة من كلمة (Teif injurm ) فكلمة صحف باأللمانية    

تعني السرعة أو الزمن بمعناه السريع والحاضر، وتعد اآلنية أولى  (press) مسألة وقتية وكذلك

 مقومات األخبار الجيدة ألنها ترتبط بحدث آني ويشغل أذهان القراء، والمهم أن تكون األخبار

ذات قيمة في األوقات التي تنشر فيها، فالخبر الذي يشغل خمسة أعمدة في الصفحة األولى قد 

يشغل مكانا بسيطا في أي صفحة لو بث عبر نشرة إخبارية، ويكفي تأكيد عنصر الجدة لفهم 

اآلنية. واآلنية إحدى قواعد شهرة الصحافي أو وكالة األنباء أو مهمة اإلذاعة التي تسبق غيرها 

 .نقل األحداث في



ينتهي دور الصحيفة كمصدر نستقي منه األخبار بعد لحظات من صدورها ألن عجلة     

األحداث تدور وال تتوقف ابدا عن الدوران، فكل لحظة تأتي بخبر جديد، وطبيعة الخبر أنه يقدم 

معلومات جديدة وأنه يتصف باآلنية والفورية مهما اختلفت صور تناوله من مجرد خبر إلى 

 . تعليق أو تحقيق صحفي أو رواية إخبارية أو مقال تحليلي

 

 

 :خاصية المنتج المشترك لثًا : اث

يترتب على إصدار الصحيفة تقديم منتجين متالزمين هما: المادة التحريرية والمادة        

الصحيفة ل المؤسسة الصحفية على إيراد مشترك ومتالزم من إصدار صاإلعالنية، ومن ثم تح 

وتعد المادة التحريرية هي األصل فهي التي تحدد نوع  .هما إيراد التوزيع وإيراد اإلعالنات

الجريدة وخصائص قرائها من حيث المستوى اإلجمالي واالقتصادي والثقافي، وهذا يؤثر في 

ير نوعية السلع المعلن عنها وفي حجم المساحة اإلعالنية، كما تؤثر المادة التحريرية بشكل غ

مباشر في سعر بيع المساحة اإلعالنية، ونتيجة لذلك نشأت فكرة اإليراد المشترك فإيراد النسخة 

 . يعها مضافا إليه نصيبها من اإلعالناتبالواحدة من الصحيفة هو ثمن 

و يتشابك ويتكامل هذان المنتجان مع عائدات التوزيع والتي تشمل االشتراكات، وهي تضم       

والتسهيالت الخارجية والداخلية، كما أن اإلعالنات يجب أن تستمر. فالتوقف جزءا من الدعم 

رية يكلف كثيرا ليس في ما يخص المبيعات من النسخ فقط باليومية الخ  الصحفعن اإلنتاج في 

، بل في ما يخص اإلعالن أيضا، ومن ثم حتى تكون عملية إصدار الصحيفة اقتصادية يجب 

السرعة في الحصول على األخبار والمواد وإنتاجية الصحيفة  االستمرار في الصدور وتوخي

وتوزيعها حتى ترضي القراء وتجذب المزيد منهم، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات والحصول 

على العائدات التي تغطي اإلنفاق، أي أن زيادة البيع ليست فقط لزيادة العائدات من بيع النسخ 



لعائدات اإلعالن أهمية كبرى تسمح  لمعلنين وهذا ما يعطيبل ألن زيادة الطبع تؤدي إلى جذب ا

 بح .بتغطية عجز االستثمار وتحقق الر

عملية زيادة التوزيع ترتبط بمستوى الجودة الذي تتمتع به المادة التحريرية ومدى قبولها من و 

    .القراء ، فنقطة االنطالق وأساس ضمان ونجاح الجريدة هو أهمية المادة التحريرية


